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Oil Outlook: 2H22 รัสเซีย-ยูเครนลากยาว Supply น้ามันตรึงตัว แต่ Demand เพิ่มขึน้
Key Investment Highlight

หมวด

1) Supply นา้ มันจะตรึงตัวจากการแบนการน้าเข้าน้ามันรัสเซียจากกลุ่มประเทศยุโรป
2) การเพิ่มกาลังการผลิตของกลุ่ม OPEC เริ่มมีข้อจากัด ด้วย Spare Capacity ทีเ่ ริ่มอยู่
ในระดับต่า
3) Shale Oil เพิ่ม Output ได้ยาก เพราะขาดการลงทุนอย่างต่อเนื่อง
4) Demand หนุ น เข้ า สู่ Driving Season และการเปิ ดเมื อ ง Shanghai ประเทศจีน หลัง
lockdown กว่า 2 เดือน
5) เราคาดราคาน้ามันใน 2H22 มีโอกาสที่จะไปถึง USD130-140/bbl ด้วย Supply ที่ยัง
ตรึงตัว ในขณะที่ Demand เพิ่มขึน้
6) PTTEP ได้ประโยชน์จากราคาน้ามันขาขึน้ และหุ้นกลุ่มโรงกลั่น (BCP,ESSO,SPRC
และ TOP) ได้ประโยชน์จาก GRM ที่เพิ่มขึน้ เพราะยุโรปต้องนาเข้าน้ามันสาเร็จรู ป
มากขึน้ และเข้าสู่ Driving Season

พลังงานและสาธารณูปโภค

■

Tight Supply

1. รัสเซีย-ยูเครน ยังยืดเยือ้ / ยุโรปแบนน้ามันจากรัสเซีย
เรายังประเมินสงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครนยังคงยืดเยือ้ โดยทางยูเครนเองยังคงได้รบั การสนับสนุน
ยุทโธปกรณ์ จากยุโรปและสหรัฐฯ ในการตอบโต้กับทางรัสเซีย ซึ่งเรามองภาพแล้วสงครามที่เกิดขึน้ นี ้
เป็ นเหมือนครัง้ สงครามเย็นที่เกิดขึน้ เมื่อสมัยครัง้ โซเวียด คือนีไ้ ม่ใช่สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน
แต่เป็ นการทาสงครามระหว่างกลุ่มชาติตะวันตก (สหรัฐฯ และ กลุ่มประเทศยุโรป) กับ รัสเซียและจีน
ซึ่งทางรัสเซียเองได้เปรียบจากที่มีจีนเป็ นผูส้ นับสนุน และจีนถือว่าเป็ นประเทศมหาอานาจเกิดใหม่ท่จี ะ
มาทัดคานกับสหรัฐฯ ได้อย่างสมนา้ สมเนือ้ ทางสหรัฐฯ เองก็ไม่อยากให้จีนขึน้ มาเป็ นมหาอานาจเกิน
กว่าตัวเอง ดังนั้นแล้วสงครามในครัง้ นีเ้ ราจึงมองว่ามีโอกาสจะยืดเยือ้ ไปจนถึงปลายปี ก็เป็ นได้ และ
ล่าสุดทางยุโรปได้มีการออกมาแบนการนาเข้านา้ มันจากรัสเซียทางเรือถึง 2 ใน 3 ซึ่งคิดเป็ นปริมาณที่
สูงถึง 1.5-2.0 ล้านบาร์เรลต่อวัน หรือ 1-2% ของปริมาณการผลิตนา้ มันทั่วโลก และภายในสิน้ ปี 2022
จะหยุดการนาเข้าให้ได้ 90%
Figure 1: Russian exports 2.5-3 million b/d of oil to Europe

Source: https://www.csis.org/analysis/oil-market-cannot-afford-lose-russian-supplies
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เมื่อยุโรปลดการนาเข้านา้ มันจากรัสเซียแล้ว จาเป็ นต้องไปหาแหล่งนา้ มันจากประเทศอื่นๆ มา
ทดแทน หรืออาจจะต้องนาเข้านา้ มันสาเร็จรูปเข้ามาแทน และลักษณะทางกายภาพของนา้ มัน
รัสเซียเองก็ค่อนข้างคล้ายกับนา้ มันในกลุ่มของ ซาอุฯ , UAE และอิหร่าน โดย อิหร่านเองยังโดนเรือ่ ง
มาตรการคว่าบาตรไม่ให้ส่งออกนา้ มัน ในขณะที่ ซาอุฯ กับ UAE ก็เหลือ Spare Capacity ที่นอ้ ย
รวมกันอยูเ่ พียง 2 ล้านบาร์เรลต่อวันเท่านัน้ (Fig 5-6)
Figure 2: China is major of Russia oil export

Source: S&P Global Platts

Figure 3: Russia Crude Oil Assay

Source: EIA
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2. OPEC, Saudi supply ค่อนข้างจากัด
ปั จจุบนั การผลิตนา้ มันของกลุ่ม OPEC ในเดือน เม.ย. นัน้ อยู่ราว 28 ล้านบาร์เรลลต่อวัน ซึง่ เกินกว่า
ที่ OPEC ตกลงไว้ โดยมี Compliance อยู่ท่ี 113% แต่เป็ น อัตราของ Compliance Rate ที่ลดลง
(Fig 4) ซึ่งบ่งบอกว่ากลุ่ม OPEC จะเริ่มจะประสบปั ญหาในการเพิ่มกาลังการผลิตแล้ว เมื่อเราลง
ลึกไปดูถึง Production และ Capacity ของประเทศหลักๆ ในกลุ่ม OPEC คือ ซาอุฯ, UAE และ คู
เวท พบว่า Spare capacity นัน้ เหลืออยู่ค่อนข้างน้อย เพียง 5 แสน ถึง 1 ล้านบาร์เรลต่อวันเท่านัน้
ดังนัน้ แล้ว
Figure 4: OPEC Compliance Rate Declining

Source: Bloomberg

ปริมาณ Spare Capacity ของ ซาอุฯลดลงอย่างต่อเนื่อง จากระดับ 3 ล้านบาร์เรลต่อวันมาเป็ น 1.2
ล้านบาร์เรลต่อวัน และ UAE ลดลงเหลือ 0.9 ล้านบาร์เรลต่อวัน ดังนัน้ แล้ว อาจจะเป็ นไปได้ยากที่
กลุ่ม OPEC จะสามารถชดเชยส่วนนา้ มันที่กลุ่มยุโรปแบนนา้ มันของรัสเซีย
Figure 5: Saudi Spare Capacity is declining

Figure 6: UAE Spare Capacity is declining
UAE Spare Capacity

Saudi Spare Capacity
1.4

4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
-

1.2

1.0
0.8

0.9

0.6

1.16

0.4

Source: Bloomberg

Jan-22

Dec-21

Nov-21

Oct-21

Sep-21

Aug-21

Jul-21

Jun-21

Apr-21

May-21

Mar-21

Jan-21

Feb-21

Dec-20

Nov-20

-

Oct-20

Apr-22

Mar-22

Feb-22

Jan-22

Dec-21

Nov-21

Oct-21

Sep-21

Jul-21

Aug-21

Jun-21

Apr-21

May-21

Mar-21

Jan-21

Feb-21

0.2

Source: Bloomberg

บริษทั หลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด, 179 อำคำรบำงกอก ซิ ตี้ ทำวเวอร์ ชัน้ 25-26, 29 ถนนสำทรใต้ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2088-9100 โทรสำร 0-2088-9399
รายงานฉบับนี้จดั ทาขึน้ โดยข้อมูลเท่าทีป่ รากฏและเชื่อว่าเป็ นที่น่าเชื่อถือได้ แต่ไม่ถอื เป็ นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนัน้ ๆ โดยบริษทั หลักทรัพย์ ทรีนีต้ี จากัด ผูจ้ ดั ทาขอสงวนสิทธิในการเปลี
์
ย่ น
แปลงความเห็นหรือประมาณการณ์ต่างๆ ทีป่ รากฏในรายงานฉบับนี้โดยไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็ นการชีน้ าหรือชักชวนให้นกั ลงทุนทาการซื้อ
หรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ทีป่ รากฏในรายงาน

3

Energy Sector: 2 มิถุนายน 2565
3. Shale Oil เพิ่ม Output ได้ยาก เพราะขาดการลงทุน
ในส่วนของ Supply นา้ มันจากสหรัฐฯ เองเราก็ยงั มองว่าอยูใ่ นระดับที่จากัดเช่น กันถึงแม้ราคา
นา้ มันที่อยู่สงู ถึง USD120/bbl ซึง่ สูงกว่า cash cost ของ Shale Oil ที่ USD40-50/bbl ในผลิตแล้ว
ก็ตาม แต่ดว้ ยที่ บริษัท Shale Oil ขาดการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา ทาให้การเพิม่ กาลังการผลิตนา้ มัน
ทันทีนนั้ เป็ นไปได้ยาก ประกอบกับผูถ้ ือหุน้ ในบริษัท Shale Oil ยังคงต้องการปั นผลมากกว่าต้องการ
ให้บริษัทนาเงินไปลงทุน จะได้เห็นได้จาก Reinvestment rate เหลือเพียง 40% เมื่อเทียบกับระดับ
140-160% ในช่วงปี 2018
Figure 7: Shale Oil Companies are cautious to invest

Source: Rystad Energy
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Pull Demand

1. Driving Season
ในสหรัฐฯ เริ่มเข้าสู่ชว่ ง Driving Season ตัง้ แต่ มิ.ย. จนถึงต้น ก.ย. เพราะเริ่มเข้าสู่ฤดูรอ้ น อากาศ
อบอุ่น และเดือน ก.ค. ปิ ดภาคเรียนฤดูรอ้ น ส่งผลให้มีการท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มมาขึน้ โดยจะเป็ น
ช่วงที่มีความต้องการนา้ มันเบนซินซึ่งเป็ นนา้ มันหลักในการเดินทางเพิ่มขึน้ นอกจากนี ้ Stock นา้ มัน
ทัง้ เบนซินและดีเซลก็อยู่ในระดับที่ต่ากว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี
Figure 8: Gasoline stocks are lower than 5-yr range

Figure 9: Distillate stocks are lower than 5-yr range

Source: EIA

Source: EIA

Seasonal ของราคานา้ มันในช่วงเดือน มิ.ย. และ เดือน ส.ค. ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10 ปี เป็ นบวก
ด้วยจานวนปี ท่เี ป็ นบวกสูงถึง 70% ( 7 ปี จาก 10 ปี ) ซึง่ สอดคล้องกับช่วง Driving Season ใน
สหรัฐฯ ดังนัน้ แล้วในระยะสัน้ 2-3 เดือน มีโอกาสที่นา้ มันจะยังปรับขึน้ ได้
Figure 10: Oil Price seasonal

Source: Bloomberg
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2. Shanghai Reopening
สานักข่าวเอพี (AP) รายงานว่า ทางการเซี่ยงไฮ้เตรียมกลับมาเปิ ดเมืองอีกครัง้ ในวันพุธ (1 มิ.ย.)
หลังจากที่บงั คับใช้มาตรการล็อกดาวน์เพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด -19 มาเป็ นเวลา 2 เดือน
โดยห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซือ้ และร้านขายยา จะอนุญาตให้เปิ ดได้โดยมีผเู้ ข้าใช้
บริการไม่เกิน 75% ของจานวนสูงสุดที่ให้บริการได้ ส่วนของโรงเรียนจะเปิ ดเรียนบางส่วนขึน้ อยู่กบั
ความสมัครใจของนักเรียน โดยส่วนที่ยงั ไม่เปิ ดให้บริการคือโรงภาพยนตร์ คาราโอเกะ และยิม ซึ่ง
การเปิ ดเมืองเซี่ยงไฮ้จะทาให้ความต้องการนา้ มันในประเทศจีนเพิม่ ขึน้ รายงานของสานักงานสถิติ
แห่งชาติจีน (NBS) ซึ่งระบุว่า ดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนพ.ค.อยู่ท่ี 49.6 ซึ่งแม้วา่ เพิ่มขึน้ จากระดับ
47.4 ในเดือนเม.ย. แต่ดชั นีท่ตี ่ากว่า 50 บ่งชีว้ ่าภาคการผลิตอยูใ่ นภาวะหดตัวซึ่งมาจากผลกระทบ
มาตรการล็อกดาวน์ แต่แนวโน้มเดือน มิ.ย. น่าจะปรับเพิม่ ขึน้ มาสูงกว่า 50 ได้หลังกลับมาเปิ ดเมือง
อีกครัง้
Figure 11: China PMI recovery in May

Source: Bloomberg
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In Summary
เราประเมินว่าราคาน้ามันมีโอกาสทีจ่ ะไปทีร่ ะดับ USD130-140/bbl จาก Supply ทีย่ ังตรึงตัว
จากการแบนการน้าเข้าน้ามันรัสเซียจากกลุ่มประเทศยุโรป ในขณะที่ Demand ยังคงเพิม่
มากขึน้ เข้าสู่ ช่วง Driving Season และการเปิ ดเมือง Shanghai หลังจากมีการ lockdown ไป
กว่า 2 เดือน และประเมินว่าราคาน้ามันจะอยู่ทรี่ ะดับไม่ต่ากว่า USD100/bbl ด้วย
สถานการณ์ รัสเซียและยูเครนจะยังคงยืดเยือ้ ไปจนถึงสิน้ ปี 2022 เป็ นอย่างเร็ว
PTTEP ได้รับประโยชน์โดยตรงจากน้ามันทีเ่ ป็ นขาขึน้ เรายังแนะนา Trading Buy ราคา
เป้ าหมาย 152 บาท บนสมติฐานราคานา้ มันเฉลี่ย 80 บาท แต่มีแนวโน้มทีเ่ ราจะปรับ
ประมาณการและราคาเป้ าหมายขึน้ จากสถนการณ์น้ามันทีต่ รึงตัวมากกว่าคาด ทัง้ นีเ้ ราได้
จัดทา Sensitivity Analysis บนช่วงของราคาน้ามันต่าง
Figure 12: Sensitivity Analysis on Oil Price to PTTEP
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Source: Trinity Research

หุ้นกลุ่มโรงกลั่นน่าจะได้ประโยชน์จากค่าการกลั่นทีจ่ ะเพิ่มสูงขึน้ ซึง่ ได้แก่ BCP (TP: 36.00),
ESSO (Consensus:10.77), SPRC(Consensus:12.66) และ TOP (TP:72.00) จากยุโรปทีจ่ ะ
นาเข้าน้ามันสาเร็จรูปมากขึน้ ซึ่งปั จจุบนั ค่าการกลั่นขึน้ สูงกว่า USD30/bbl
Figure 13: Refinery Margin Still High of USD30-35/bbl

Source: Bloomberg
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Disclaimer : การเปิ ดเผยผลการสารวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเรื่องการกากับดูแลกิจการ (Corporate
Governance) นี ้ เป็ นการดาเนินการตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการสารวจของ
IOD เป็ นการสารวจและประเมินจากข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (MAI)
ที่มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณะ และเป็ นข้อมูลที่ผลู้ งทุนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ดังนัน้ ผลสารวจดังกล่าวจึงเป็ นการนาเสนอในมุมมองของ
บุคคลภายนอก โดยไม่ได้เป็ นการประเมินการปฏิบตั ิ และมิได้มีการใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อการประเมิน ผลสารวจดังกล่าวเป็ นผลการสารวจ ณ
วันที่ปรากฏในรายงานการกากับดูแลกิ จการของบริษัทจดทะเบียนไทยเท่านัน้ ดังนัน้ ผลการสารวจจึงอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวัน
ดังกล่าว หรือเมื่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลง ทัง้ นี ้ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี ้ จากัด มิได้ยืนยัน ตรวจสอบ หรือรับรองถึงความถูกต้อง
ครบถ้วนของผลการสารวจดังกล่าวแต่อย่างใด
Anti-corruption Progress Indicators
บริษัทที่เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thai CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย แบ่งเป็ น 2 กลุม่ คือ
• ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC
• ได้รับการรับรอง CAC
Disclaimer : การเปิ ดเผยผลการประเมินดัชนีชีว้ ดั ความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รปั ชัน (Anti-Corruption
Progress Indicators) ของบริษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลักทรัพ ย์แ ห่งประเทศไทยที่จัด ท าโดยสถาบัน ที่ เกี่ ย วข้อ งซึ่งมีก ารเปิ ด เผยโดย
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นี ้ เป็ นการดาเนินการตามนโยบายและตามแผนพัฒนาความยั่งยืนสาหรับ
บริษัทจดทะเบียน โดยผลการประเมินดังกล่าว สถาบันที่เกี่ยวข้องอาศัยข้อมูลที่ได้รบั จากบริษัทจดทะเบียนตามที่บริษัทจดทะเบียนได้ระบุ
ในแบบแสดงข้อมูลเพื่อการประเมิน Anti-Corruption ซึ่งได้อา้ งอิงข้อมูลมาจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) รายงาน
ประจาปี (แบบ 56-2) หรือในเอกสารและหรือรายงานอื่นที่เกี่ยวข้องของบริษัทจดทะเบียนนัน้ แล้วแต่กรณี ดังนัน้ ผลการประเมินดังกล่าวจึง
เป็ นการนาเสนอในมุมมองของสถาบันที่เกี่ยวข้องซึง่ เป็ นบุคคลภายนอก โดยมิได้เป็ นการประเมินการปฏิบตั ิของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมิได้ใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อการประเมิน
เนื่ อ งจากผลการประเมิ น ดังกล่า วเป็ น เพี ย งผลการประเมิ น ณ วัน ที่ ป รากฏในผลการประเมิ น เท่ านั้น ดัง นั้น ผลการประเมิ น จึ งอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมื่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีการเปลีย่ นแปลง ทัง้ นี ้ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี ้ จากัด มิได้ยืนยัน ตรวจสอบ
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